
























































































































 

 

    للصف الثاني االعدادي  دام الجديظعلي الن ان ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امتح  
ــ ــ          ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ   ـــــــــ

    ة )درج ٨٠ –اسئلة   ١٠(  ول : لغة عربية ؤال االسل ا) ١س

  ) :  بل ان يضيعالكنز قمن موضوع ( 

  . "  بة عبر السنين والعصور إن للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة تداولتها االجيال المتعاق" 

   ) مجتمعة – مختلفة – متفقة (                                             متباينة يمعن ) ١

 )  فهومم – فاهم  – فهم(                                                     يمفاهممفرد  )٢

              ) أهمية الوقت – تنظيم الوقت –  ف االنسانهد( جربة تمثلالصخور الكبيرة في الت)٣

  )   اسالن – القانون  – الضمير(                          عن الشر النسان ا نعالذي يم) ٤

         ) أمر –  توكيد – نهي(                                         باسلو مه فليحي ضمائر) ٥

    )ف اليهمضا – مفعول به  –  فاعل(                                         االجيال تعرب) ٦

   ) سبع عشر –سبعة عشر  –  بع عشرةس(               . قلما........... د . اشتري احم) ٧

   )سمواتٍ   –  سماءً  – سماءٍ (                                                    لق هللا سبعخ) ٨

          فيش يباجتماع ضباط الجبدأت الثورة العرابية ) ٩

 ) عابدين ميدان – مد عرابيمنزل اح  – بيةالحرارة وز( 

  )ء اللوا – ة المجالتمجل –الحرية (                  در مصطفي كامل جريدةصأ) ١٠

  ة)درج ٦٠ –ؤال س ٨(  الرياضيات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ينلسؤال الثاا

  ص= ص= ٢٢فإن س + فإن س +   ٦٦ص = ٣س + ٢ان كو ٤٢=  ٢ص٦س ص + ٧+  ٢س٢اذا كان ) ١ 

                                                                                                                                                                            )  )٣٣,,    ٦٦  ,,  ٤٤  ,,  ١٤٤١٤٤((  

                    = ....= ....  كك) فإن ) فإن   ٥٥) ( س + ) ( س +   ٥٥  ––= ( س = ( س   ٢٥٢٥س + س +   كك  ––  ٢٢كان سكان س  اذااذا  ) ٢

  )    ١٠-  ,    صفر ,   ١٠ ,    ٣( 

                                          = مربعا كامال فإن ك  ٦٤ك س + + ٢اذا كان س ) ٢

 )٦٤  ,    ٣٢  ,    ١٦ ,     ٨  ( 



 

 

                     ك = ن فإ )٤ –)(س  ٣ –= (س  ١٢س + ك -٢ان المقدار ساذا ك ) ٤

  )    ٧  ,   ٥ ,   ١  ,   فرص( 

                       ...... سم  سم يكون طول قاعدته ٦فاعه وارت ٢سم٣٦مساحته مثلث  ) ٥

)) ٣ ٣ , ,       ٦٦, ,       ١٢ ١٢     ,,    ١٠ ١٠     ( ( 

لهذه ناظر سم فإن االرتفاع الم٦وطول قاعدته  ٢سم٢٤حته الع مساازي اضتوم ) ٦

            . ))٢,,  ١٢, ,     ٨٨    ,,    ٤((                                                                  القاعدة =

    ل و منتصف   ب ،  سم  ٤٤متوازي أضالع مساحته  الشكل المقابلفي  )٧

             م  س  ... .. =     مساحة المثلث وفإن 

          ) )٨٨،  ٤٤ , ,   ٢٢    , ,   ١١ (( .  

 سم  ٥  ،سم ٤  ، سم٣المثلث القائم الزاوية الذي أطوال أضالعه  ) ٨

  ) ١٠،١٥  ،١٢ ،  ٦ (                                      مس .... تكون مساحته=

  رجة ) د ٤٠ –اسئلة  ٥(  ت الدراسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثلسؤال ا

                                       حر من اسباب التص ) ١

 ) ماسبق  كل  - رالجائالرعي  – قطع االشجار  – حف الرمالز(

         زراعة المحاصيل الزراعيةبالوطن العربي في دول اكثر التعد .....  ) ٢

 )  الكويت –  ليبيا –  السودان  –  مصر( 

   ةة الحسنموعظونشر االسالم بالظ ..... علي المال العام حاف ) ٣

 )العزيز عمر بن عبد – انلك بن مروعبدالم – ويةعام( 

    فة الي االنبارونقل العاصمة من الكو  سيةولة العباأسس ...... قواعد الد ) ٤

  ) س  أبوالعبا – مالمعتص – المأمون( 

 



 

 

    ـه٦٥٩رة هي بالقابإحياء الخالفة العباسية مرة اخر قام ......  ) ٥

  )   الظاهر بيبرس –  ن الرشيدهارو  –  نالمأمو( 

  ة) درج ٤٠  –اسئلة  ٦( العلوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالسؤال 

                            ×كاملة = التردد عدد االهتزازت ال ) ١

 )  ة الموجه رعس  – الزمن بالثانية   –الدوري الزمن  (

                                                      رتزهي.. .... =  تزريالميجا ه ) ٢

١٠٩×  ١،    ٠١٦ ×  ١،   ١٠٣×  ١(  ) ٣  ( 

                         ز يكون زمنه الدوري ...... ثانيةتهر ٦هتز جسم ماذا كان تردد )٣

 )  ٦ –  ٣   –1

3
 –  1

6
  (  

                                                  لموجاتاموجات الراديو من  ) ٤

 ) الطولية  –   ةالميكانيكي -   غناطيسيةكهرومال(

            ة تعرف بـالموجة الطوليثافة وضغط فيها كة التي ترتفع المنطق)٥

 )  القمة - غط االتض – التخلخل – القاع (

   تجاه معينا وباق الوسط في لحظة مئعن اهتزاز دقاالناشئة  الحركة ) ٥

 ) جيطول مو– مستعرضة حركة– ةموجي حركة( 

  ة )درج ٦٠  –سؤال   ٦( نبية اجة غل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخامس السؤ    

t answerthe correc hooseC 

1-I like to wear my ……..on the busto listen to music.   

( headphones - glasses   - jacket )  

2-The internet is a useful ……….              

( invennt - invention  -  predict - prediction) 



 

 

3-I met three of my friends …….…my way home.                    

                                      ( at  - of – from – on ) 

4- …………. Is an example of  fast food.                       

( pizza - cake  - pasta – cheese )  

5-Im not very hungry , but I liked ……Olives, please .     

(  alot - afew – any – alittle )  

6-My mother always ….the shopping on Fridays?   

( goes -does –makes – looks )  
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 ) : الكبريةمجع كلمة ( -١

 الكبرييات. (د) األكابر. (ج) الكبار . (ب) الكبائر. (أ)
 الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك. مصدر هذه العبارة: -٢

 شكسبري. (ب) نجيب حمفوظ. (أ)
 زكى نجيب حممود. (د) قول عربى مأثور. (ج)

 : ) ىف العبارة تقومإعراب كلمة ( -٣
 اسم إن منصوب بالكرسة. (ب) اسم إن منصوب بالفتحة. (أ)

 فعل مضارع جمزوم بالسكون. (د) فعل مضارع منصوب بالفتحة. (ج)
 سافر إىل قرص رأس التني ليكون ىف محاية األسطول اإلنجليزى: -٤

 اللورد كرومر. (ب) اللورد ملنر. (أ)
 .حاكم البالد اخلديو (د) عة خنفس.حاكم القل (ج)

 ........أنشأ مصطفى كامل جريدة  -٥
 األهرام. (د) التحرير. (ج) الوفد. (ب) اللواء. (أ)

 حرض االجتامع اليوم ....... معلمني.  -٦
 تسعة. (د) عرشين. (ج) أحد عرش. (ب) ثالث. (أ)

 

 

 
 ) : ترتقرقمرادف كلمة ( -٧

 جتمد. (د) جتف. (ج) تذوب. (ب) تتحرك. (أ)
 ): الرحيممجع كلمة ( -٨

 الرحيامت. (د) األرحام. (ج) الرحيمون.  (ب) الرمحاء. (أ)
 الكاتب هــو : عندالكريم  -٩

 يبكى قلبه قبل أن تبكى عيناه. (ب) من حيكم عىل نفسه حكمه عىل غريه. (أ)
 يعطى للناس بال رياء. (د) افع عن وطنه وقت الشدة.يد (ج)

 ) طالب. عند كتابة األعداد بأحرف عربية تصري اجلملة:١٢) طالبة ، و (٢ىف فصىل ( -١٠
 لبتني اثنني و اثنا عرش طالًبا.اىف فصىل ط (ب) ىف فصىل اثنني طالبة و اثنني عرشة طالًبا. (أ)

 ىف فصىل طالبتان اثنان واثنتا عرشة طالب. (د) طالًبا. ىف فصىل طالبتان اثنتان واثنا عرش (ج)
 

حيـــم عيـــونِ  ىف ترتقـرُق  التى الدمـعـةُ  هــو اخلُـلُق : ( املنفلوطى قال -  َمنْــظرِ  َعلــى َعــْينـــهُ  وَقـعـــْت  ُكــلامَّ  الرَّ

 )الُبـؤسِ  مناظــرِ  ِمـنْ 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 مـن  عليـك)   الكـربى أهـدافك( حياتـك يف الكبـرية الصخور ما ،  التلميذة عزيزيت/   التلميذ عزيزي  واآلن

 . فورك من حياتك  إناء يف بوضعها تقوم أن  إبطاء أو  تأخري دون اآلن

:ا ا ا    أ١ ا 

 االمتحان األول امتحانات ١
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 ) ىف العبارة السابقة:املثالمجع كلمة ( -١

 مثيالت. (د) مواثل. (ج) أمثلة. (ب) أمثال. (أ)
 يرى الكاتب أن الكنز احلقيقى ىف احلياة هـو : -٢

 العلم. (د) الوقت. (ج) الصحة. )ب( املال. )(أ
 ) ىف العبارة السابقة :الصخورعراب كلمة (إ -٣

 مفعول به منصوب بالكرسة. (ب) فاعل مرفوع بالضمة. (أ)
 مضاف إليه جمرور بالكرسة. (د) مفعول به منصوب بالفتحة. (ج)

 :عرض عىل اخلديو ىف ساحة عابدين مطالب املرصينيالزعيم الذى  -٤
 حممد فريد. (ب) مصطفى كامل. (أ)

 أمحد عرابى. (د) سعد زغلول. (ج)
 كان يطري إىل املؤمترات األوربية مطالًبا باستقالل مرص معتمًدا عىل ثروته اخلاصة:الزعيم الذى   -٥

 مصطفى كامل. (ب) أمحد عرابى . (أ)
 حممد كريم. (د) سعد زغلول. (ج)

 جمتهدات.كرمت املدرسة ...... طالبات  -٦
 ثامنًيا. (د) ثامن ٍ. (ج) ثامنى. (ب) ثامنية. (أ)

 

 

 
 ):البؤسمجع كلمة ( -٧

 البائسات. (د) األبؤس. (ج) األبائس. (ب) البؤساء. (أ)
 املعيار احلقيقى للخالق عند الكاتب اخلوف من : -٨

 العقاب. (د) الضمري. (ج) لقانون.ا (ب) النار. (أ)
 ) أفادت:كلام(استخدام الكاتب لكلمة  -٩

 العموم والشمول. (ب) التكرار واالستمرار. (أ)
 التحقيق والثبوت. (د) التحقري. (ج)

 كتابة العدد ومتييزه: عند كتابة األعداد بأحرف عربية تصبح ا) سائحً ١٥زار متحف القاهرة ( – ١٠
 مخس عرش سائًحا. (ب) ائًحا .مخسة عرشة س (أ)

 مخسة عرش سائًحا. (د) مخسة عرش سائحني. (ج)
 

 َمنْــظرِ  َعلــى َعــْينـــهُ  وَقـعـــْت  ُكــلامَّ  حيـــمالرَّ  عيـــونِ  ىف ترتقـرُق  التى الدمـعـةُ  هــو اخلُـلُق : ( املنفلوطى قال -

 )الُبـؤسِ  مناظــرِ  ِمـنْ 

:ا ا ا    أ٤ ا 

 الصــخور  نضــع مل لــو  أنــه ُيعلمنــا  املثــال فهــذا ، الــرئيس الســبب ذلــك  لــيس ولكــن ، صــدقت األســتاذ أجــاب

 .أبداً  وضعها  بإمكاننا كان ما  أوالً   الكبرية

ا ا ا    أ٣ :ا 

 الثانىاالمتحان  امتحانات ٢
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 ) الواردة ىف العبارة:مشاربهمفرد كلمة ( -١

 مرشوبة. (د) مرشبة. (ج) مرشب. (ب) شارب. (أ)
 ) قائل العبارة السابقة:الوقت وأنت كهل إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك( -٢

 أديسون. (د) شكسبري. (ج) أمحد عرابى. (ب) نجيب حمفوظ. (أ)
 ) ىف العبارة السابقة:أهدافإعراب كلمة ( -٣

 مضاف إليه جمرور بالكرسة. (ب) فاعل مرفوع بالضمة. (أ)
 متييز منصوب بالفتحة. (د) نعت جمرور بالكرسة. (ج)

 عليها اإلنجليز : ات األربعة التى اتفقس من التحفظلي -٤
 محاية األقليات. (ب) الدفاع عن مرص  ضد أى اعتداء. (أ)

 اجلالء عن السودان وفلسطني. (د) تأمني طرق املواصالت الربيطانية. (ج)
 ليكون ىف محاية األسطول اإلنجليزى سافر اخلديو إىل قرص : -٥

 املعمورة. (د) ة.املندر (ج) رأس التني. (ب) املنتزة. (أ)
 تقدم لالمتحان ........ طالبة. -٦

 اثنى عرش. (د) اثنتى عرشة. (ج) اثنتا عرشة. (ب) اثنا عرش. (أ)
 

 

 
 ):املرءمجع كلمة ( -٧

 الرجال. (د) النساء. (ج) املرايات. (ب) املروء. (أ)
 ) اجلامل ىف هذا التعبري:و شعور املرء بأنه مسئول أمام ضمريهاخللق ه(  -٨

 أسلوب مؤكد وسيلته (إن). (ب) أسلوب أمر غرضه النصح واإلرشاد. (أ)
 الثانية والثالثة معـًا. (د) تصوير للضمري بقاض ٍ حياسب. (ج)

 :اخلوف منعمل الرش عنليس من زواجر اإلنسان  -٩
 .الفقر (د) لقانون.ا (ج) النار. (ب) الضمري. (أ)

 الكتابة الصحيحة للرقم السابق مع متييزه هـو : ىف الرحلة.) جنيه ٧٣أنفق الرجل (  -١٠
 ثالث وسبعني جنيه. (ب) ثالثة وسبعون جنيًها. (أ)

 ثالثة وسبعني جنيهات. (د) ثالثة وسبعني جنيًها. (ج)
 
 

ـه املرءِ  ُشُعـور هـو اخللُق  ى ال لذلك ؛ َيْفـعَل  أنْ  َجيِـُب  عامَّ  َضمِريه أمـامَ  َمسئوٌل  بأنَّ  َحتَّـى َكــريًام  الَكــريمَ  ُأسـمِّ

 .َعـْينـاهُ  تـبكِى أنْ  قـبَل  قـَلُبــهُ  َيْبكِى حتَّـى رحيًام  حـيمَ الرَّ  وال ، العـالنيِّـة وَصـدقـةُ  الِرس  َصـدقـةُ  عـندهُ  َتسَتوى

:ا ا ا    أ٢ ا 

  يف  واختلفــت والعصــور الســنني عــرب املتعاقبــة األجيــال تــداولتها،  ومتباينــة متعــددة مفــاهيم للوقــــت إن

 .ومشاربه جيل كل أهداف ببحس تفسريها

:ا ا ا    أ١ ا 

 الثالثاالمتحان  امتحانات ٣
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 ) الواردة ىف العبارة:يملككلمة ( مرادف -١

 يأمر. (د) حيكم. (ج) يسجل. (ب) حيوز. (أ)
 كان األستاذ اجلامعى يعمل ىف قسم إدارة ..... -٢

 العلوم. (د) احلسابات. (ج) األعامل. (ب) األموال. (أ)
 ) ىف القطعة.اإلنساناإلعراب الدقيق لكلمة ( -٣

 فاعل مرفوع. (ب) ب.مفعول به منصو (أ)
 متييز منصوب. (د) مضاف إليه جمرور. (ج)

 عندما وقعت حادثة دنشواى كان مصطفى كامل ىف :  -٤
 اإلسكندرية. (ج) القاهرة. (ج) باريس. (ب) لندن. (أ)

 قامت اإلنجليز بإعـدام ........ من أهل دنشواى انتقاًما ملقتل الضابط اإلنجليزى. -٥
 أربعة. (د) مخسة. (ج) بعة.أر (ب) ثالثة. (أ)

 ) ىف اجلملة السابقة:هواءً وشعًبا). إعراب كلمة ( هواءً ( طابت مرص  -٦
 متييز منصوب بالفتحة. (ب) مفعول به منصوب بالفتحة. (أ)

 مفعول ألجله منصوب بالفتحة. (د) حال منصوب بالفتحة. (ج)
 

 

 
 ) ىف العبارة : قائدهكلمة ( مجع -٧

 قيود. (د) قيادات. (ج) قواد. (ب) قادة. (أ)
 كاتب املوضوع السابق هـو : -٨

 مصطفى صادق الرافعى. (ب) مصطفى لطفى املنفلوطى. (أ)
 زكى نجيب حممود. (د) مصطفى النحاس. (ج)

 عال أفاد:) استخدام املضارع ىف هذه األفيستنري –ينفع  –يكون ( -٩
 التجدد واالستمرار. (ب) التعظيم والتكريم. (أ)

 التحقيق والثبوت. (د) العموم والشمول. (ج)
 طالبات) الكتابة الصحيحة لألعداد الورادة بالعبارة: ٤طالًبا و ٣٣( تقدم لالمتحان اليوم  -١٠

 عة طالبات.أرب –ثالث وثالثني طالًبا  (ب) أربع طالبات. –ثالثة وثالثون طالًبا  (أ)

 وأربع طالبًة. –ثالثة وثالثني طالًبا  (د) وأربعة طالبات. – طالب ثالث وثالثون  (ج)

ــرِ  عـنْ  زاجــُرهُ  يكــونَ  أنْ  املرءَ  ينفعُ  ال ـارِ  َعــذاِب  مـــنْ  َخـوفـــهُ  الشَّ  أنْ  ينْفــعهُ  وإنَّـام ، القـاُنــونِ  مــنْ  َخـْوفـَــه أو النـَّ

 .َحـياتــهِ  طـريِق  ىف بنــورهِ  يسَتـنريُ  الذى ومنــارهُ  بــهِ  ـتِدىَهي  الذى قــائـَدهُ  َضمريهُ  يكونَ 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 الكنـز أنـه وعـىل أمهيتـه عـىل اجلميـع اتفـق ولكن ومشاربه جيل كل أهداف بحسب تفسريها  يف  واختلفت

 . شىء كل  يملك  أن استطاع،  يستخدمه  كيف فوعر،  اإلنسان قدره إذا الذي

:ا ا ا    أ١ ا 

 الرابعاالمتحان  امتحانات ٤
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 ) الواردة ىف العبارة:مشاربهكلمة ( مرادف -١

 أهدافه. (د) اجتهاته. (ج) تعليمه. (ب) فلسفته. (أ)
 ) وردت العبارة عىل لسان:إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل ( -٢

 زكى نجيب حممود. (ب) نجيب حمفوظ. (أ)
 الزعيم مصطفى كامل. (د) األديب العاملى شكسبري. (ج)

 ىف اجلملة:) نفًعامن املال) إعراب كلمة ( نفًعا أكثرالعلم إن ( -٣
 صوب الفتحة.متييز من (ب) حال منصوب بالفتحة. (أ)

 مفعول به منصوب بالفتحة. (د) اسم إن مؤخر منصوب. (ج)
 من التحفظات األربعة التى اشرتطتها بريطانيا للجالء عن مرص: -٤

 الدفاع عن مرص ضد أى اعتداء. (ب) االحتفاظ بقناة السويس. (أ)
 خروج اجلنود األجانب من مرص. (د) قطع العالقات مع فرنسا. (ج)

 باجتامع الضباط ىف بيت : املرصيني ضد اخلديوثورة بدأت ال -٥
 سعد زغلول. (ب) مصطفى كامل. (أ)

 حممد فريد. (د) أمحد عرابى. (ج)
  

 

 
 ) الورادة ىف العبارة السابقة:منارهمجع كلمة ( -٦

 أنريته. (د) .نريانه (ج) مناوره. (ب) مناراته. (أ)
 املعيار احلقيقى لألخالق عن الكاتب اخلوف من : -٧

 الضمري. (د) العقاب. (ج) النار. (ب) القانون. (أ)
 ) اجلامل ىف هذا التعبري:أن يكون ضمريه قائده الذى هيتدى به( -٨

 تصوير للقائد بضمري يقود اإلنسان. (ب) أسلوب مؤكد وسيلته (أن). (أ)
 تعبري فيه حث عىل اخلوف من القانون. (ج) بقائد يقود اإلنسان. تصوير للضمري (د)

 ىف األسبوع .......... -٩
 سبعة يوًما. (د) سبع يوم. (ج) سبعة أيام. (ب) سبع أيام. (أ)

 اشرتى الرجل جهاز حاسوب بـ  .......... جنيه. – ١٠
 ألفا. (د) ألفى. (ج) ألفني. (ب) ألفان. (أ)

 

ــرِ  عـنْ  زاجــُرهُ  يكــونَ  أنْ  املرءَ  ينفعُ  ال ـارِ  َعــذاِب  مـــنْ  َخـوفـــهُ  الشَّ  أنْ  ينْفــعهُ  وإنَّـام ، القـاُنــونِ  مــنْ  َخـْوفـَــه أو النـَّ

 .َحـياتــهِ  طـريِق  ىف بنــورهِ  يسَتـنريُ  الذى ومنــارهُ  بــهِ  ـتِدىَهي  الذى قــائـَدهُ  َضمريهُ  يكونَ 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 الكنـز أنـه وعـىل أمهيتـه عـىل اجلميـع اتفـق ولكن ومشاربه جيل كل أهداف بحسب تفسريها  يف  واختلفت

 . شىء كل  يملك  أن استطاع،  يستخدمه  كيف فوعر،  اإلنسان قدره إذا الذي

:ا ا ا    أ١ ا 

 الخامساالمتحان  امتحانات ٥
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 ) ىف الفقرة السابقة:قدرهاملعنى املناسب لكلمة ( -١

 وقره. (د) استغله. (ج) احرتمه. (ب) حسبه. (أ)
 ) وردت العبارة السابقة عىل لسان:ما كان بإمكاننا وضعها أبًدالو مل نضع الصخور الكبريى أوالً (  -٢

 األديب شكسبري. (ب) .زكى نجيب حممود (أ)
 أحد الطالب. (د) األستاذ اجلامعى. (ج)

 امتأل قلب األم ....... عىل وفاة طفلها. املناسب مكان النقط. -٣
 حقد ٍ  (د) حقًدا. (ج) حقٌد. (ب) حقُد. (أ)

 تقع قرية دنشواى ىف حمافظة ...... -٤
 الرشقية. (د) اإلسكندرية. (ج) املنوفية. (ب) الغربية. (أ)

 :ا لـ ) كان هذا شعارً من يسامح ىف حقوق وطنه ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة(  -٥
 مصطفى كامل. (ب) سعد زغلول. (أ)

 أمحد عرابى. (د) حممد فريد. (ج)
 

 

 
 ) الواردة ىف الفقرة:البؤسمضاد كلمة ( -٦

 الكرم. (د) النعيم. (ج) الصحة. (ب) القوة. (أ)
 خلت العبارة السابقة من :) اخللق هو الرصخة التى يرصخها الشجاع( -٧

 تصوير مجيل يوحى بشدة الغضب. (ب) مضارع للتجدد واالستمرار. (أ)
 نكرة إلفادة العموم والشمول. (د) مجلة اسمية للتحقيق والثبوت. (ج)

 ن الكاتب:من رشوط العدل ع -٨
 التعاطف مع اآلخرين ف شدهتم. (ب) العطاء ىف الرس والعالنية. (أ)

 أن يدافع عن وطنه بكل قوته. (د) أن يكون قدوة ىف تطبيق أحكامه. (ج)
 حرض اليوم ..... ...... -٩

 طالبني اثنني. (د) طالبتني اثنتني. (ج) طالبتان اثنان. (ب) طالبان اثنتان. (أ)
 ع املدرسى سبعة ........حرض االجتام -١٠

 معلم. (د) معلًام. (ج) معلمني. (ب) معلمون. (أ)
 

حيــم عيــونِ  ىف ترتقـرُق  التى الدمـعـةُ  هــو اخلُـلُق   . ـؤسِ البُ  مناظــرِ  ِمـنْ  َمنْـظرِ  َعلـى َعــْينــهُ  وَقـعــْت  ُكـلامَّ  الرَّ
خــةُ  هــو اخلُـُلق جــاعُ  يصـرُخـها التى الرصَّ  . وطنَــهُ  إهــانــةِ  عىل جيتــرُئ  مـــنْ  وجـهِ  ىف الشُّ

:ا ا ا    أ٢ ا 

 جيـــل كـــل أهـــداف بحســـب تفســـريها  يف  واختلفـــت والعصـــور الســـنني عـــرب املتعاقبـــة األجيـــال تـــداولتها، 

  يسـتخدمه  كيـف وعرف،  اإلنسان قدره إذا الذي الكنز أنه وعىل مهيتهأ عىل اجلميع اتفق ولكن ومشاربه

 . شىء كل  يملك  أن استطاع

:ا ا ا    أ١ ا 

 السادساالمتحان  امتحانات ٦
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 ) ىف الفقرة السابقة:اختلفتاملناسب لكلمة ( املقابل -١

 اكتملت. (د) امتزجت. (ج) تشاهبت. (ب) اعرتضت. (أ)
   ألستاذ اجلامعى ىف الدلو كان :أول ما وضعه ا -٢

 املاء. (د) الرمل. (ج) الصخور. (ب) األحجار. (أ)
 ) . عند صياغة اجلملة بحيث تشتمل عىل متييز ملحوظ تصبح:قرت عني األم بعودة طفلها( -٣

 عني األم قرت بعودت طفلها. (ب) قرت األم عينها بعودة طفلها. (أ)
 األم عينها قرت بعودة طفلها. (د) قرت األم عينًا بعودة طفلها. (ج)

 نفى سعد زغلول ىف املرة الثانية إىل جزيرة: -٤
 تكريت. (د) سيشل. (ج) الربلس. (ب) مالطة. (أ)

 بعد حادثة دنشواى غريت بريطانيا من سياستها فقامت بـ : -٥
 أرسلت جلنة ملنر. (ب) اجلالء عن مرص. (أ)

 زغلول خارج البالد.نفت سعد  (د) عزلت اللورد كرومر. (ج)
 

 

 
 ) :مجلة القولاملراد بـ (  -٦

 تعليل القول. (د) تفسري القول. (ج) تلخيص القول. (ب) توضيح القول. (أ)
 ) التعبري مل يشتمل عىل :فليحى ضامئرهم( -٧

 رع للتجدد واالستمرار.مضا (ب) تصوير للضمري بكائن حييا. (أ)
 مجع للكثرة. (د) أمر للوجوب واإللزام. (ج)

 ) :  النفور من –الرغبة ىف العالقة بني (  -٨
 نتيجة. (د) تعليل. (ج) تضاد. (ب) تكامل. (أ)

 ىف مدرستى ....... معلامت. -٩
 عرشة. (د) ثامنى. (ج) إحدى عرشة. (ب) أحد عرش. (أ)

 ...... مائة القرن عبارة عن  -١٠
 أعواٍم. (د) أعواٍم. (ج) أعواًما. (ب) عاًما. (أ)

 

تاِئـِــج ِمــنْ  عليــهِ  يتــرتــُب  عــامَّ  ــظرِ النَّ  بِـقطــعِ  لــذاتــهِ  الواجــِب  أداءُ  هـــو اخلُـلـُق  فـإنَّ  القـَـولِ  وُجـْملــةُ   َفمـــنْ  النـَّ
ــمَ  ْأن أرادَ  اسِ  ُيـعلِّ ــعـــور نـفــوِسهم ىف ولُيـثَّبــْت   ، َضـَامئــَرهـُــم َفــلُيحى األْخــالِق  َمَكــارمِ  النـَّ غـــبةَ  الشُّ  فــى بالرَّ

 والنُّــفـور ِمــْن الرَِّذيـــلِة .  الّفِضــيلةِ 

:ا ا ا    أ٢ ا 

 ومشـاربه جيـل كـل افأهد بحسب تفسريها  يف  واختلفت والعصور السنني عرب املتعاقبة األجيال تداولتها

 اسـتطاع  يسـتخدمه  كيـف وعـرف،  اإلنسان قدره إذا الذي الكنز أنه وعىل أمهيته عىل اجلميع اتفق ولكن

 . شىء كل  يملك  أن

:ا ا ا    أ١ ا 

 السابعاالمتحان  امتحانات ٧
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 ) ىف الفقرة السابقة:تبنياملقابل الدقيق لكلمة ( -١

 تعدل. (د) تعلل. (ج) تربهن. (ب) تفرس. (أ)
 ن التجربة هـو : يرى األستاذ اجلامعى أن اهلدف الرئيسى م -٢

 استغالل الوقت وعدم إهداره. (ب) احلث عىل االهتامم باألهداف الكربى أوالً. (أ)
 االتفاق حول مفهوم حمدد للوقت. (د) احلرص عىل تأدية العمل بالوجه األكمل. (ج)

 ) ىف اجلملة:صناعةوزراعة) اإلعراب الصحيح لكلمة ( صناعة(تقدمت مرص  -٣
 فاعل مرفوع. (ب) .مفعول به منصوب (أ)

 حال منصوب. (د) متييز منصوب. (ج)
 عرض قضية مرص عىل الدول األوربية ىف مؤمتر الصلح الزعيم .... -٤

 مصطفى كامل. (ب) أمحد عرابى. (أ)
 حممد فريد. (د) سعد زغلول. (ج)

 أصدر مصطفى كامل جريدة : -٥
 اجلمهورية. (د) الرتبيون. (ج) الوفد. (ب) اللواء. (أ)

 

 

 
 ) الواردة ىف الفقرة  السابقة:شعورمرادف كلمة (  -٦

 قلق من. (د) حمبة لـ. (ج) رغبة ىف. (ب) .إدراك  (أ)
 بام قبلها: لذلك ال أسمى الكريم كريًام ....)عالقة مجلة ( -٧

 إمجال. د)( توضيح. (ج) تفسري. (ب) تعليل. (أ)
 إذا واظب املرء عىل صدقة العالنية وامتنع عن صدقة الرس . فإنه ىف نظر الكاتب : -٨

 بخيل ولئيم. (ب) كريم وجواد. (أ)
 رحيم وعادل. (د) منافق ومرائى. (ج)

 ) طالبة لتفوقهن. الكتابة الصحيحة للعدد ىف اجلملة السابقة:١٢( كرمت مدرستى ( -٩
 اثنا عرش طالبة. (ب) .اثنتا عرشة طالبة (أ)

 اثنتى عرشة طالبة. (د) اثنتى عرش طالبة. (ج)

 ) ىف اجلملة:واحًدامل أجد ىف اخلزينة جنيًها واحًدا بل جنيهني. إعراب كلمة ( – ١٠
 مفعول به. (د) نعت. (ج) حال. (ب) متييز. (أ)

 

ـه املرءِ  ُشُعـور هـو اخللُق  ى ال لـذلك ؛ َيْفـعَل  أنْ  َجيِـُب  عامَّ  َضمِريه أمـامَ  َمسئوٌل  بأنَّ  َحتَّـى َكــريًام  الَكــريمَ  ُأسـمِّ
حـيمَ  وال ، العـالنيِّـة وَصـدقـةُ  الِرس  َصـدقـةُ  عـندهُ  َتسَتوى  َعـْينـاهُ  تـبكِى أنْ  قـبَل  قـَلُبــهُ  َيْبكِى حتَّـى رحيًام  الرَّ

:ا ا ا    أ٢ ا 

 بإلقـاء األعـامل إدارة قسـم يف،  جـامعي أسـتاذ  قام:   الوقت قيمة لك  تبني  علَّها،  القصة هذه إليك ونسوق
   .مهل الفكرة لتصل  الطلبة أمام حياً  مثاالً  عرض حيث وإدارته  الوقت تنظيم أمهية عن حمارضة

:ا ا ا    أ١ ا 

 الثامناالمتحان  امتحانات ٨
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 ) :دلًوامجع كلمة ( -١

 دالء. (د) أدلة. (د) دالئل. (ب) أدالء. (أ)
 السبب وراء اختالف األجيال حول تفسري مفهوم الوقت هـو اختالف: -٢

 أهدافهم. (د) ثقافتهم. (ج) أعامرهم. (ب) وظائفهم. (أ)
 الوسيلة الثانية التى استخدمها مصطفى كامل لطرد اإلنجليز من مرص هـى : -٣

 احتاد عنرصى األمة. (ب) بعث احلركة الوطنية ىف الداخل. (أ)
 إصدار جريدة اللواء. (د) الدعاية للقضية الوطنية ىف اخلارج. (ج)

 كان السبب وراء إرسال بريطانيا للجنة ملنر هـو : -٤
 تأمني طرق املواصالت الربيطانية. (ب) محاية األقليات ىف مرص. (أ)

 التحقيق ىف أسباب ثورة املرصيني. (د) لسودان.مناقشة قضية استقالل ا (ج)
 ( من نعم اهللا علينا أنه فجر لنا األرض عيوًنا،ورزقنا قمًرا منًريا ونيًال عظيًام) التمييز امللحوظ ىف اجلملة: -٥

 قمًرا. (د) نيًال. (ج) منًريا. (ب) عيوًنا. (أ)
 

 

 
 ) :الرحيممقابل كلمة ( -٦

 اخلائن. (د) القاسى. (ج) الغاضب. (ب) الثائر. (أ)
 ) اجلامل ىف هذا التعبري:قبل أن تبكى عيناه( -٧

 أسلوب مؤكد بـ (أن). (ب) أسلوب مؤكد بالتقديم والتأخري. (أ)
 مجيع ما سبق خطأ. (د) أسلوب مؤكد بقد. (ج)

 :  وطىمصطفى لطفى املنفلمن أعامل  -٨
 املساكني. (د) العربات. (ج) التأمالت. (ب) األمسيات. (أ)

 ) جنيه. الكتاب الصحيحة للعدد مع متييزه هـى :٩٦سعر الكتاب ( -٩
 ست وتسعون جنيًها. (ب) ستة وتسعون جنيهات. (أ)

 ستة وتسسعني جنيه. (د) ستة وتسعون جنيًها. (ج)
 ات.مل أكرم اليوم إال ....... من الطالب -١٠

 ثامٌن. (د) ثامنية. (ج) ثامنًيا. (ب) ثامنى. (أ)
 

حـــيمَ  وال ـــى رحــيًام  الرَّ ــى حتَّ ـــهُ  َيْبكِ ــى عـــادالً  العـــادَل  وال ، َعـْينـــاهُ  تـــبكِى أنْ  قـــبَل  قـَلُبـ ـــِىض  حتَّ ـــْفِسه عــىل َيْق  َن
ـادَق  وال غـريِه، َعىل َقـضـاَءهُ   أقواله. ىف ِصـدقـَه أْفَعــالهِ  ىف َيْصدُق  حتَّى صـادًقـا الصَّ

:ا ا ا    أ٢ ا 

 مـــن أحضــــرعدداً  ثـــم مائـــدة عـــىل دلـــواً  األســـتاذ وضـــع فقـــد،  قصـــري اختبـــار  عـــن عبـــارة  املثـــال كـــان

 هـل" الطـالب سـأل الـدلو امـتأل وعنـدما األخرىتلـو واحـدة بعنايـة الـدلو يف بوضعها وقام،  الصخورالكبرية
 .؟ ممتلئ الدلو هذا

:ا ا ا    أ١ ا 

 التاسعاالمتحان  امتحانات ٩
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 ): ضيعت الوقتاملعنى املناسب لكلمة ( -١

 فقدته. (د) نسيته. (ج) خرسته. (ب) أهدرته. (أ)
 ندما :يستطيع اإلنسان امتالك كل شىء ع املوضوعمن وجهة نظر  -٢

 يمتلك العلم الغزير. (ب) يمتلك املال الكثري. (أ)
 جيد وجيتهد ىف عمله: (د) يستغل وينظم وقته. (ج)

 ) ىف الفقرة السابقة:كهلاإلعراب املناسب لكلمة ( -٣
 مضاف إليه جمرور بالكرسة. (ب) خرب مرفوع بالضمة. (أ)

 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. (د) حال منصوب بالفتحة. (ج)
 أوىل خطوات جهاد سعد زغلول لإلنجليز: -٤

 مقاطعة جلنة ملنر. (ب) مقاطعة البضائع اإلنجليزية. (أ)
 إصدار جريدة اللواء. (د) احتاد عنرصى األمة. (ج)

 بعد حادثة دنشواى طالب مصطفى كامل من بريطانيا: -٥
 دستوًرا حيفظ احلقوق. (ب) تعويضات للضحايا. (ا)

 اإلفراج عن املعتقلني. (د) نر.عزل اللورد مل (ج)
 

 

 
 ) : القولمجع كلمة ( -١

 القائالت. (د) املقوالت. (ج) األقوال. (ب) األقاويل. (أ)
 ) بام قبلها:فليحى ضامئرهمعالقة ( -٢

 توضيح. (د) تفسري. (ج) نتيجة. (ب) تعليل. (أ)
 رشوط الصدق عن الكاتب أن يكون املرء: من -٣

 متعاطًفا مع اآلخرين. (ب) لطيًفا لينًا ىف حديثه. (أ)
 حريًصا عىل الوفاء بوعده. (د) كريًام ىف الرس والعالنية. (ج)

 وقف عىل الشجرة ....... عصافري. -٤
 أربع وعرشون. (د) أربع عرش. (ج) أربعة.  (ب) أربع. (أ)

 ) طالًبا. الكتابة الصحيحة للعدد مع متييزه :٢٢(عدد طالب الفصل  -٥
 اثنا وعرشون طالًبا. (ب) اثنان وعرشون طالًبا. (أ)

 اثنى وعرشين طالًبا. (د) اثنني وعرشين طالًبا. (ج)

ـظرِ  بِـقطــعِ  لــذاتــهِ  الواجــِب  أداءُ  هـــو اخلُـلـُق  فـإنَّ  القـَـولِ  وُجـْملــةُ  تاِئـِــج ِمــنْ  عليــهِ  يتــرتــُب  عــامَّ  النـَّ  َفمـــنْ  النـَّ
ــمَ  ْأن أرادَ  اسِ  ُيـعلِّ  َضـَامئــَرهـُـم. َفـلُيحى األْخــالِق  مِ َمَكــار النـَّ

:ا ا ا    أ٢ ا 

  " حممود نجيب ىزك "حياتك إىل سنوات تضيف أن بدًال   سنواتك إىل حياة تضيف أن  احلكمة -

 .شكسبري "كهل وأنت الوقت  ضيعك  شاب وأنت الوقت  ضيعت إذا -

:ا ا ا    أ١ ا 

١٠  العاشراالمتحان  امتحانات



 ىللصف الثانى اإلعداد   ىف اللغة العربية  لربنساسلسلة 

 ٣١ ٠١٠٠٤٥٤٣١٢٧ت /                                                                                                                                             مد مجالحمإعداد أ / 

  
 
 

 

 

 
 ): متأكدونمضاد كلمة ( -١

 رافضون. (د) متشككون. (ج) فون.خائ (ب) واثقون. (ا)
 :بـ  كانت إجابة  الطالب عىل السؤال الوارد بالفقرة السابقة ىف املرة الثانية -٢

 الرفض. (د) نعم. (ج) ربام ال. (ب) النفى. (أ)
 مرص أكثر دولة إنتاًجا للبرتول) إعراب كلمة (دولة):(  -٣

 فاعل. (د)  متييز. (ج) حال. (ب) مضاف إليه. (أ)
 انتقم اإلنجليز من أهل قرية دنشواى بسبب : -٤

 تنظيم مظاهرات ضد بريطانية. (ب) قطعهم لطرق املواصالت الربيطانية. (أ)
 مقاطعتهم للبضائع اإلنجليزية. (د) مقتل الضابط اإلنجليزى بقريتهم. (ج)

 بعد فشل جلنة ملنر قامت بريطانيا بـ : -٥
 نفى سعد زغلول إىل جزيرة سيشل. (ب) نفى سعد زغلول إىل جزيرة مالطة. (أ)

 عزل اللورد كرومر من منصبه. (د) رضب اإلسطول اإلنجليزى ىف اإلسكندرية. (ج)
 

 

 
 ) :الناسمفرد ( -٦

 (د) األنيس. (ج) اإلنسان. (ب) اآلنسة. (أ) اإلنس.
 ) :مكارممفرد ( -٧

 األوىل والثانية (د) كرم. (ج) مكرم. (ب) مكرمة. )(أ
 خلص املنفلوطى مفهوم اخللق ىف أنه: -٨

 دفاعك عن وطنك ضد أعدائه. (ب) إحساسك باملسئولية أمام ضمريك. (أ)
 تعاطف وتضامنك مع البؤساء. (د) أداؤك لواجبك دون انتظار مقابل. (ج)

 ):مجاًال جاب) اإلعراب املناسب لكلمة (عندما ارتدت احل مجاالً ( ازدادت الفتاة  -٩
 متييز ملفوظ منصوب بالفتحة. (ب) مفعول به منصوب بالفتحة. (أ)

 حال منصوب بالفتحة. (د) متييز ملحوظ منصوب بالفتحة. (ج)
 ) سائًحا. الكتابة الصحيحة للعددين:١٦) سائحة و (١٧شاهدت ىف املتحف ( -١٠

 ست عرش. –ع عرش سب (ب) ستة عرشة. –سبعة عرشة  (أ)
 ست عرشة. –سبعة عرش  (د) ستة عرش. –سبع عرشة  (ج)

 

ـظرِ  بِـقطــعِ  لــذاتــهِ  الواجــِب  أداءُ  هـــو اخلُـلـُق  فـإنَّ  القـَـولِ  وُجـْملــةُ  تاِئـِــج ِمــنْ  عليــهِ  يتــرتــُب  عــامَّ  النـَّ  ـنْ َفمــ النـَّ
ــمَ  ْأن أرادَ  اسِ  ُيـعلِّ  َضـَامئــَرهـُـم. َفـلُيحى األْخــالِق  َمَكــارمِ  النـَّ

:ا ا ا    أ٢ ا 

 وقـام،  املائـدة حتـت مـن الصـغرية باحلصـيات  مليئـاً  كيسـاً   سـحب ثـم ؟ متأكـدون  أنـتم أهل:   هلم فقال
 مــرة ســأل ثــم.. ، الصــخورالكبرية بــني املوجــودة الفراغــات امــتألت حتــى،  الــدلو يف احلصــيات هــذه بوضــع
 ؟ ممتلئ  الدلو هل:   أخرى

:ا ا ا    أ١ ا 

 الحادى عشراالمتحان  امتحانات ١١
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 ): امتألتمضاد كلمة ( -١

 نقصت. (د) فرغت. (ج) انحرست. (ب) انكمشت. (أ)
 لكثري والكثري) ... قائل العبارة :مهام كان جدول املرء مليًئا باألعامل يمكنه أن يفعل ا( -٢

 زكى نجيب حممود. (ب) األستاذ اجلامعى. (أ)
 مصطفى لطفى املنفلوطى. (د) أحد الطالب. (ج)

 راب ما حتته خط عىل الرتتيب :ىف العامل) إع رجلأبى أفضل  –  ماءً ( فاض اإلناء  -٣

 فاعل. –مفعول به  (ب) متييز. –متييز  (أ)
 مضاف إليه. –متييز  (د) ييز.مت –مضاف إليه  (ج)

 انعقد مؤمتر الصلح الذى حرضه سعد زغلول ىف : -٤
 النمسا. (د) روما. (ج) باريس. (ب) لندن. (أ)

 عرض عرابى مطالب املرصيني عىل اخلديو يوم : -٥
 م.١٨١٨العارش من أكتوبر  (ب) م.١٨١٨التاسع من سبتمرب  (أ)

 م.١٩٦٥ثامن من نوفمرب ال (د) م.١٩١٩التاسع من سبتمرب  (ج)
 

 

 
 ):وجهمجع كلمة ( -١

 .واجهات (د) .جهات (ج) .أوجه (ب) .وجهاء (أ)
 جيرتئ ) ما أفاده استخدام (من) ىف اجلملة: من(ىف وجه  -٢

 التهويل. (د) التحقري. (ج) العموم. (ب) التعظيم. (أ)
 : بـ) توحى يرصخها الشجاعالتعبري بـ (  -٣

 حب الوطن. (ب) الضعف واخلضوع. (أ)
 اخلوف واجلبن. (د) الذل واهلوان. (ج)

 ) رئيس ، الكتابة الصحيحة للعدد الوارد بالعبارة:٥حكم مرص ( -٤
 مخسة رئيًسا. (د) مخسة رؤساء. (ج) مخس رؤساء. (ب) مخسة  رئيس. (أ)

 تني ...... املناسب مكان النقط:كرمت املدرسة طالب -١٠
 اثنني. )د( اثنتني. (ج) اثنتان. (ب) اثنان. (أ)

 

حيــم عيــونِ  ىف ترتقـرُق  التى الدمـعـةُ  هــو اخلُـلُق   . الُبـؤسِ  مناظــرِ  ِمـنْ  ظرِ َمنْـ َعلـى َعــْينــهُ  وَقـعــْت  ُكـلامَّ  الرَّ
خــةُ  هــو اخلُـُلق جــاعُ  يصـرُخـها التى الرصَّ  . وطنَــهُ  إهــانــةِ  عىل جيتــرُئ  مـــنْ  وجـهِ  ىف الشُّ

:ا ا ا    أ٢ ا 

 وقـام،  املائـدة حتـت مـن الصـغرية باحلصـيات  مليئـاً  كيسـاً   سـحب ثـم ؟ متأكـدون  أنـتم أهل:   هلم فقال
 مــرة ســأل ثــم.. ، الصــخورالكبرية بــني املوجــودة الفراغــات امــتألت حتــى،  الــدلو يف احلصــيات هــذه عبوضــ

 ؟ ممتلئ  الدلو هل:   أخرى

:ا ا ا    أ١ ا 

١٢  الحادى عشراالمتحان  امتحانات
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